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Žádost o poskytnutí informací týkající se odpadu

Dne 22. 07. 2018 jsme obdrželi prostřednictvím emailu Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte 
o následující informace: 
,,1) Je povinností firem které zpracovávají druhotné materiály plasty, sklo, bioodpad evidovat 
množství zpracovaných materiálů? Pokud, ano kde tyto informace mohu získat?
2) Existuje seznam firem v Karlovarském kraji které zpracovávají druhotné materiály – 
plasty, sklo, bioodpad?
3) Existují statistické údaje vedené na KÚ o množství zpracovaných odpadů plastů, 
bioodpadu a kovů v Karlovarském kraji?
4) Musí třídírny odpadů evidovat množství vytříděných druhotných surovin a jsou povinné 
takové údaje evidovat a hlásit? Pokud ano kde takové informace mohu získat.
5) Existuje studie nebo jiné materiály týkající se studie složení komunálního odpadu 
v Karlovarském kraji“.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že všechny Vámi požadované informace jsou veřejně 
přístupné. Evidovat odpady musí jak původci odpadů, tak osoby oprávněné k nakládání 
s nimi. Z vlastní evidence každoročně vytvářejí hlášení o odpadech, které zasílají příslušnému 
úřadu. Tato povinnost je dána § 39 odst. 2 zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Seznam a množství jednotlivých 
odpadů vznikající v kraji i množství těch, se kterými je tady nakládáno, naleznete na portálu 
ISOH, kde jsou uvedeny veřejné informace o produkci a nakládání s odpady 
https://isoh.mzp.cz/visoh#. Kolik a jakých oprávněných osob u nás v kraji je, co mají 
povoleno přijímat za odpady a co s nimi dělají, naleznete v Registru zařízení 
https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Vyhledat. Studie a koncepce kraje ohledně 
odpadového hospodářství je obsažena v Plánu odpadového hospodářství‚ 
Karlovarského kraje, který je veřejně dostupný na http://www.kr-
karlovarsky.cz/zivotni/Stranky/odpady/odpady.aspx .
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